
گروه اول  یها تیبر اساس روابط مطرح در موجود رانیدر مارک ا یعناصر ارتباط نییتع

 یکتابشناخت یها نهیشیپ یملزومات کارکرد یالگو

 

 

 
 * یقاسم رهیمن 

 . تهران یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک یو اطالع رسان یکارشناس ارشد کتابدار ،یقاسم رهیمن

    دیسع ریم یجواد قاض دیدکتر س

 یو اطالع رسان یکتابدار یتخصص یدکترا

اند كه شركتهاي كوچك    وسوي رشد فناوري به همراه تغييرات در اقتصاد جهاني باعث شده تغييرات در سمت: چكيده

اين شركتها بكراي موفييكت در فيكاي رقكابتي     . شوندو متوسط از اهميت روزافزوني در توسعة اقتصاد كشورها برخوردار 

بكه همكين منركور نيكز     . ها بهبود بخشكند  زمان با كاهش هزينه بايد كيفيت محصوالت و فرايندهاي مديريتي خود را هم

تواننكد از فنكاوري    دهند كه هكر چنكد ايكن شكركتها مكي      مطالعات نشان مي. كاربرد فناوري اطالعات در آنها الزامي است

مندي از اين مزايا و موفييت در كاربرد اين فناوري نياز بكه تكيمين    ت و تجارت الكتروني  سود برند، اما براي بهرهاطالعا

وجود چنين واقعيتهايي باعث شده است كه مطالعات و پژوهشهاي زيادي به شناخت عوامل مكثرر  . شرايطي خاص دارند

. شكود  ص يابند كه در اين مياله به بررسي آنها پرداخته مكي بر كاربرد اين فناوري در شركتهاي كوچ  و متوسط اختصا

به اين منرور ابتدا نيش شركتهاي كوچ  و متوسط در توسعة اقتصادي تبيين و سپس به كاربردهاي فناوري اطالعكات  

تها در ادامه نيز پژوهشهايي كه به بررسي عوامل مكثرر بكر ككاربرد ايكن فنكاوري در ايكن شكرك       . شود در آنها پرداخته مي

 .شوند بندي و ارائه مي دسته« ويپ»و « پتيگرو»اند، معرفي و نتايج آنها در قالب مدل تغيير  پرداخته

 بندي فناوري اطالعات؛ شركتهاي كوچ  و متوسط؛ عوامل موفييت؛ عوامل شكست؛ تغيير؛ دسته: ها كليدواژه
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 مقدمه
هاي  ها و دغدغه ترين رسالت سازماندهي اطالعات و منابع با هدف ارائه خدمات بهينه به كاربر همواره از مهم

زيرا . هاي مختلف دچار تغيير و تحول شده است پژوهشگران علوم كتابداري و اطالع رساني بوده است كه در طول دوره

ير پيدا كرده است و از سوي ديگر حجم منابع اطالعاتي و از ي  سو نياز كاربران با توجه به تحوالت تكنولوژي تغي

 . قالبهاي آن افزايش يافته است

گردد  اي كنوني مشاهده مي هاي كتابخانه هاي صورت گرفته در ي  قرن اخير  هنوز اشكاالتي در فهرست با وجود تالش

وابط بين منابع، نمايش ناقص اطالعات، هاي فهرست، عدم برقراري ر ها با اهداف و كاركرد از جمله عدم تناسب پيشينه

 .باشد و غيره از جمله آنها مي

ها  هاي ي  ارر مشابه، با توجه به روابط كتابشناختي بين آرار مختلف، بيان به منرور در كنار هم قرار دادن تمامي نسخ

شد كه الگوي ملزومات  ارائه 8991ارري مشابه، الگوي نويني از جانب ايفال در سال ( نمودهاي عيني)هاي  و قالب

آر الگوي .بي.آر. اف(8991گروه مطالعاتي ايفال،.)نام گرفت هاي كتابشناختي يا به اختصار، اف آر بي آر كاركردي پيشينه

ها  موجوديت: باشد، و از چهار جزء اصلي كه عبارتند از ها مي مفهومي جديدي است كه بر اساس ارتباط بين موجوديت

تواند ي  شخص، ي  مكان، ي  شيء، ي  رويداد و يا ي  مفهوم  هان واقعي كه ميهر پديده يا شيء در ج)

و ( پيوندها وارتباطات بين دو يا چند موجوديت)، روابط (خصوصيات مربوط به هر موجوديت)ها ،ويژگي(باشد

و درنهايت اي يعني يافتن،شناسايي، انتخاب  هاي رايانه فعاليتهاي اصلي مخاطبان فهرست)هاي كاربران  فعاليت

 (8991گروه مطالعاتي ايفال، . )تشكيل شده است( دسترسي است

آر در سطح ارر شامل رابطه ارر با ارر، ارر با بيان، ارر با قالب، ارر با .بي.آر.هاي گروه اول اف انواع روابط بين موجوديت

با مورد، در سطح قالب شامل رابطه قالب با مورد، در سطح بيان شامل رابطه بيان با ارر، بيان با بيان، بيان با قالب، بيان 

آر بر مبناي كاربر و نيازهاي كاربر شكل .بي.آر.اف. قالب، قالب با مورد و در سطح مورد شامل رابطه مورد با مورد است

 ها بر اساس نياز كاربران تعيين و تعريف مي آن ها و روابط بين ها، ويژگي گرفته است يعني در اين الگو موجوديت

هاي  سازي و نمايش پيشينه و در صدد است از ساختاري جديد جهت ذخيره( 8991گروه مطالعاتي ايفال، .)دشو

اي و طراحي نرم افزارهاي  هاي كتابخانه توان در ايجاد فهرست از اينرو از اين الگو مي. كتابشناختي استفاده كند

 .اي بهره برد كتابخانه

 پيشينه پژوهش

از جمله . بر روي الگوي مذكور و كاربردهاي آن در سازماندهي اطالعات انجام گرفته است تاكنون مطالعات گوناگوني

در بررسي انواع روابط در دو خانواده كتابشناختي شاهنامه و نهج ( 91 8)توان به پژوهش حجازي  اين مطالعات مي

 فيلدهاي از استفاده چگونگي و زانمي بررسي " عنوان با خود ارشد كارشناسي نامه پايان در حجازي. البالغه پرداخت

 كتابخانه و اسناد سازمان كتابشناختي هاي پيشينه در ايران مارک و مارک يوني --5 و ،--4 ،--  هاي بلوک اي رابطه

 از هدف وي. است پرداخته روابط اين تبيين بررسي به "كتابشناختي روابط نمايش براي ايران اسالمي جمهوري ملي

 كتابشناختي روابط نمايش در مارک يوني اي رابطه فيلدهاي از استفاده چگونگي و ميزان به دستيابي را خود پژوهش

 اين انجام براي. كند مي ذكر ايران اسالمي جمهوري ملي كتابخانه و اسناد سازمان كتابشناختي هاي پيشينه در موجود
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 تيلت، هاي بندي طبيه در موجود كتابشناختي روابط با مارک يوني اي رابطه فيلدهاي تطبيق به اول مرحله در پژوهش،

 در موجود كتابشناختي روابط انواع شناسايي به دوم مرحله در. است پرداخته. آر.بي.آر.اف الگوي و اسميراگليا،

 شده، شناسايي روابط نمايش جهت نياز مورد اي رابطه فيلدهاي تعيين البالغه، نهج و شاهنامه كتابشناختي هاي پيشينه

 مرحله در. است پرداخته مطالعه مورد كتابشناختي هاي پيشينه در نياز مورد اي رابطه فيلدهاي كاربرد ميزان بررسي و

 براي مناسب روش شناسايي جهت --4 بلوک فيلدهاي براي مارک يوني پيشنهادي هاي روش ارزيابي به سوم

 و پيمايشي دوم مرحله در تطبييي، مطالعه اول مرحله در پژوهش روش. شد پرداخته فارسي كتابشناختي هاي پيشينه

 مرحله از حاصل هاي يافته. است مصاحبه و اسنادي مطالعه سوم مرحله در و ساخته، محيق وارسي هاي سياهه طريق از

 هاي پيشينه بررسي دوم، مرحله در. دارند را كتابشناختي روابط انواع نمايش توانايي اي رابطه فيلدهاي كه داد نشان اول

. داشت فارسي كتابشناختي هاي پيشينه ميان در كتابشناختي روابط انواع گستره از نشان مطالعه مورد كتابشناختي

 در نياز مورد اي رابطه فيلدهاي از استفاده عدم و شده، شناسايي روابط نمايش در اي رابطه فيلدهاي توانايي همچنين،

 روش كه داد نشان ها يافته سوم، مرحله در. است دوم مرحله از حاصل نتايج از فارسي كتابشناختي هاي پيشينه

 پيشنهادهايي نهايت در. است تر مناسب فارسي كتابشناختي هاي پيشينه براي استفاده جهت استاندارد فرعي فيلدهاي

، .است شده ارائه مارک يوني اي رابطه فيلدهاي كم  با رسا افزار نرم براي ويژه به اي رابطه هاي نرام به دستيابي جهت

 بر حاكم كتابشناختي روابط تبيين "با عنوان ( 91 8)پژوهش ديگر، پايان نامه كارشناسي ارشد فرد حسيني 

 در روابط انواع بررسي است كه به "آر بي آر اف الگوي از استفاده با ايران مارک بر مبتني فهرستنويسي هاي پيشينه

 پژوهش جامعه به مربوط هاي پيشينه تمامي وي. ايران پرداخته است ملي كتابخانه اپ  در سعدي بوستان هاي پيشينه

 كتابشناختي عناصر تمامي و كرده گردآوري را بود ايران ملي كتابخانه اوپ  در سعدي بوستان هاي پيشينه شامل كه

 منرور به اي دي آر J پيوست و ايفال نهايي گزارش در شده ذكر معيارهاي اساس بر را شده گردآوري هاي پيشينه

 ميان كتابشناختي روابط گونه و نوع 8844 خود پژوهش در وي. داد تطبيق ها آن بين روابط انواع تعيين

 در روابط اين. كرد مشخص را ايران مارک بر مبتني "سعدي بوستان"كتابشناختي خانواده هاي پيشينه هاي موجوديت

 19/4 با همراهي رابطه درصد،  1/8 با توصيفي رابطه درصد، 81/2 با اشتياقي كتابشناختي روابط شامل ارر سطح

 رابطه درصد، 14/22 با اشتياقي رابطه شامل روابط اين نيز بيان سطح در. بودند درصد 66/8 با توالي رابطه و درصد

 در مذكور روابط. است بوده درصد 19/2 با همراهي رابطه درصد، 1/ 4 با جزء و كل رابطه درصد،  /16 با توصيفي

 رابطه نيز مورد سطح در. است درصد  /15 با جزء و كل و درصد 95/84 با ارزي هم رابطه شامل هم قالب سطح

 پيشينه 9 6 در را فيلد 85841 همچنين وي.داشتند وجود درصد 52/8 با همراهي رابطه و درصد 2/1 با ارزي هم

 29 ها پيشينه كل از كه بود آن از حاكي بخش اين نتايج كه داد قرار بررسي مورد را سعدي بوستان كتابشناختي

 فيلدي 645  بين از همچنين. بودند فهرستنويسي انترار در پيشينه 89 و شدند نمي شامل را اي رابطه هيچ پيشينه

 تكميل بايد فيلد  25 تعداد و ناقص فيلد 89 هاي داده اشتباه، به فيلد 16  محتواي بودند روابط بر تاريرگذار كه

 تنها( پيوندي هاي رابطه بلوک) 4XX بلوک كه اين به توجه با كه است آن از حاكي پژوهش ديگر هاي يافته. شدند مي

 كل از فيلد 22 تنها وي پژوهش در بررسي مورد هاي پيشينه در است، مورر روابط برقراري و ايجاد در كه است بلوكي

 و مارک تطابق در فردحسيني پژوهش در كه روابطي همچنين. است شده تكميل ها پيشينه در موجود فيلد 85841

 نتايج. نيست آن تشخيص به قادر افزار نرم و است هوشمند ذهن حاصل است آمده دست به آر بي آر اف الگوي
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 بر را اي رابطه انتيال امكان ماركي فيلدهاي از درصد 21/42 آر بي آر اف به مارک جهت از كه دهد مي نشان پژوهش

 هاي رابطه تشخيص و هوشمند  تالش همه كارگيري به با مارک به آر بي آر اف سوي از و دارند روابط تبيين اساس

 بوستان شده پر فيلدهاي اساس بر ولي. شوند داده پوشش مارک توسط توانند مي روابط از درصد 8 /1  تنها ماركي،

 كارشناسي نامه پايان در( 91 8) محمدي. يابد مي تيليل درصد 95/86 به امكان اين پژوهش اين نتايج در سعدي

 الگوي اساس بر پزشكي علوم حوزه فارسي هاي كتاب در ارر به ارر كتابشناختي روابط تحليل " عنوان با خود ارشد

 پزشكي علوم حوزه هاي كتاب با الگو اين تطابق ميزان بررسي به " كتابشناختي هاي پيشينه كاركردي ملزومات

 ملي كتابخانه( اپ ) عمومي فهرست در موجود پزشكي علوم حوزه كتابشناختي هاي پيشينه كليه وي. است پرداخته

 فاصله در كه گرديد مشخص و داد قرار بررسي مورد را 19 8 -15 8 هاي سال فاصله در ايران اسالمي جمهوري

 حوزه در ها آن درصد  /56 معادل كتاب، 218  شده، منتشر فارسي  كتاب 815926 مجموع از بررسي مورد هاي سال

 داراي درصد 8/81  معادل كتاب، 91  تنها پزشكي علوم حوزه هاي كتاب كل مجموع از كه. است بوده پزشكي علوم

 فارسي هاي كتاب بين در ارر به ارر كتابشناختي روابط انواع فراواني ترين بيش و. هستند ارر به ارر كتابشناختي روابط

 «متممي و اقتباس» روابط بعدي مراتب در و است بوده «تلخيص» بررسي، مورد هاي سال فاصله در پزشكي علوم حوزه

 دهدهي بندي رده دو اساس بر كتابشناختي روابط فراواني توزيع كه داد نشان ها يافته ساير. دارند قرار( اي ضميمه)

 ترين بيش ها بيماري موضوعي حوزه ديويي بندي رده طبق بر كه است صورت اين به كنگره كتابخانه بندي رده و ديويي

 اساس بر ها يافته تحليل. است فراواني تعداد ترين كم داراي تجربي پزشكي موضوعي حوزه و دارد را كتابشناختي روابط

 موضوعي هاي حوزه و ترين بيش داراي داخلي پزشكي موضوعي حوزه كه است شكل بدين كنگره كتابخانه بندي رده

 گرفت طورنتيجه اين محمدي.  بودند كتابشناختي روابط ترين كم داراي كايروپراكتي  و جايگزين پزشكي پزشكي، گياه

 تفاوت دليل به اما است، تاكيد مورد بسيار دانش دهي سازمان در حاضر حال در. آر.بي.آر.اف الگوي كه هرچند كه

 بودن مبتني و آن بودن تجربي ماهيت و( هنر و ادبيات،: مانند) انساني علوم ويژه به علوم ساير با پزشكي علوم ماهيت

 عنوان به ارر، به ارر كتابشناختي روابط ميزان ،(نرريه و فرضيه اربات و مشاهده آزمايش،) علمي شناسي روش بر

 در. آر.بي.آر.اف كردن اجرايي كنوني، شرايط در موضوع، اين به توجه با. است كم بسيار آن در. آر.بي.آر.اف هاي پايه

 به ميرون ارر به ارر كتابشناختي روابط بخش در حداقل كه رسد مي نرر به پزشكي علوم حوزه هاي كتاب دهي سازمان

 نباشد صرفه

آر در .يب.آر.اف يالگو يساز ادهيروش پ سهيبه مياو همكاران ( 2188)در مطالعات خارج از كشور نيز، پيپوناكيس 

 آزمايش بر ها آن اصلي تمركز. فرمت پرداخته اند دو اين در موجود هاي تفاوت به توجه با مارک يونيبا  28مارک 

 نشان پژوهش اين نتايج. بود آر.بي.آر.اف در ارر موجوديت شناسايي براي مارک يوني در اي رابطه فيلدهاي از استفاده

 با 45X فيلدهاي داراي كه هايي پيشينه ديگر، بيان به. باشند واحد ارر ي  نشاندهنده توانند مي 45X فيلدهاي كه داد

 اين انجام براي. باشند واحد ارر ي  به متعلق توانند مي كه هستند هايي برداشت و ها قالب هستند، مشابه هاي داده

 يونان دانشگاهي هاي كتابخانه مشترک فهرست در كه باستان يونان نويسندگان به متعلق هاي پيشينه از پژوهش

آر .يب.آر.اف يو الگوها يا.يد.، آر28مارک "اي با عنوان  پژوهش مشابه( 2112)دلسي  .است شده استفاده بود، موجود

 مفهومي الگوي و 28 مارک ميان واسطي عنوان به را اي.دي.آر" روابط نمودن و برقرار. انجام داد"يد.يا.آر.و اف

 وارد 28 مارک در توان مي را اي.دي.آر هاي داده: كه داد نشان پژوهش نتايج. گرفت نرر در. دي.اي.آر.اف و آر.بي.آر.اف
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 ي  در همزمان طور به را "رابطه -موجوديت" الگوهاي نيز و 28 مارک ساختار توان مي گرفت، خروجي آن از يا و كرد

 .دارد وجود. دي.اي.آر.اف و آر.بي.آر.اف با كدگذاري هاي طرح ديگر سازگاري امكان و كرد، ذخيره داده پايگاه

هاي مبتني بر مارک  ها بيشتر به روابط موجود در پيشينه دهد، اين پژوهش هاي انجام شده در ايران نشان مي پژوهش

ها موجود نبوده، معادل  اند، پرداخته و براي روابطي كه در هيچ ي  از پيشينه  كه در كتابخانه ملي ايران توليد شده

ژوهش تمامي روابط مطرح در چهار موجوديت گروه اول در صورتيكه در اين پ. ماركي آن بررسي نشده است

گر، نياط دسترسي مستند، توصيف ساختاريافته و  اي و از هر چهار طريق شناسه.دي.آر Jآر بر اساس پيوست .بي.آر.اف

 لذا هدف از اين مطالعه آن است كه از. اي مارک ايران مورد بررسي قرار گرفته است غير ساختاريافته با عناصر داده

دهند و  كه منابع مرتبط را به هم پيوند مي( فيلدهاي اطالعاتي)اي به تبيين و تعيين عناصر  طريق مطالعات كتابخانه

 .كنند بپردازد هارا ايجاد مي ارتباطات بين آن

 روش پژوهش

عات شامل فهرست ابزار گردآوري اطال. اي انجام گرفته است اين مطالعه از نوع تطبييي است و بر پايه مطالعات كتابخانه

، (توليد شركت پارس آذرخش)اي مارک ايران استخراج شده از نرم افزار جامع رسا كتابخانه ملي ايران  عناصر داده

آر بر اساس گزارش نهايي .بي.آر.اي يوني مارک استخراج شده ازدستنامه يوني مارک،  فصل پنجم اف عناصر داده

اي  و جداول تطبييي عناصر دادهRDA، پيوست جي 8991يفال در سال هاي كتابشناختي ا ملزومات كاركردي پيشينه

به  RDAاي  آمريكا و جدول تطبييي عناصر داده 28حاصل پژوهش كميته تدوين  مارک  28يوني مارک به مارک 

. بر روي اينترنت قابل دسترس است  http://access.rdatoolkit.org/jscmap1.htmlكه از طريق آدرس28مارک 

 . باشد مي

آر .بي. آر.آر از فصل پنجم متن اصلي اف.بي. آر. هاي گروه اول اف در ابتداي پژوهش انواع روابط مطرح در  موجوديت

با توجه به اينكه  آر و.بي.آر. استخراج و ترجمه شد، كه با توجه به جامع نبودن روابط مطرح شده در الگوي مفهومي اف

تمامي . اي با يكديگر  آورده شده است.دي. آر J هاي گروه اول در پيوست هاي روابط مطرح در موجوديت انواع و گونه

گر، نياط دسترسي مستند، توصيف ساختار يافته و غير ساختار  استخراج و از هر چهار طريق  شناسه RDA روابط در 

تا  8مارک ايران  انطباق داده شد و در نهايت منجر به ايجاد ماتريسي گرديد كه در جدولاي  يافته  با استاندارد فراداده

هاي روابط مطرح در  كه در يكوجه آن گونه.ماتريس خود ساخته پژوهشگر ماتريسي دو وجهي است. آورده شده است 4

ديگر آن هر ي  از چهار طريق و در وجه ( ارر، بيان، قالب، مورد)آر .بي.آر.هاي گروه اول اف هر ي  از موجوديت

هاي ماتريس  گر، نياط دسترسي مستند، توصيف ساختار يافته و غير ساختار يافته قرار داده شده است و خانه شناسه

، با فيلدهاي ارتباطي مارک ايران پر RDAنيز به ازاي اطالعات ارائه شده توسط هر يكي از دستورالعملهاي موجود در 

 .شده است

 ها يل يافتهتجزيه و تحل

اي را بر .دي.در آر( ارر، بيان، نمود و مورد)آر .بي. آر. هاي گروه اول اف عناصر ارتباطي بين موجوديت 4تا  8جداول 

اي مارک ايران  بر  آيد، فيلدهاي رابطه كه از جداول برمي چنان. دهد اساس فيلدهاي ارتباطي در مارک ايران نشان مي

گر، نياط دسترسي مستند،  سطح ارر، بيان، نمود و مورد و در چهار طريق شناسههاي روابط در چهار  اساس گونه

 .توصيف ساختار يافته و غير ساختار يافته به صورت مجزا نشان داده شده است

http://access.rdatoolkit.org/jscmap1.html
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 گر سطح ارر، بيان نمود و مورد و از طريق شناسههاي روابط در چهار  اي مارک ايران بر اساس گونه ماتريس تبيين فيلدهاي رابطه 8.جدول
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 هاي روابط در چهار سطح ارر، بيان، نمود و مورد و از طريق نياط دسترسي مستند اي مارک ايران بر اساس گونه ماتريس تبيين فيلدهاي رابطه: 2جدول 

 



 49بهار  49زمستان . 2و  1، شماره 1دوره / مديريت اطالعات                                                                                                                                                                                                          8

 طريق توصيف ساختاريافتههاي روابط در چهار سطح ارر، بيان، نمود و مورد و از  اي مارک ايران بر اساس گونه ماتريس تبيين فيلدهاي رابطه:  جدول
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 هاي روابط در چهار سطح ارر، بيان نمود و مورد و از طريق توصيف غير ساختاريافته اي مارک ايران بر اساس گونه ماتريس تبيين فيلدهاي رابطه 4.جدول



 11        قاسمی و قاضی ميرسعيد                                                                                                         ...../ بر اساس  رانيدر مارک ا یعناصر ارتباط نييتع

، 2xx ،3xxيها شامل بلوک رانيگانه مارک ا ده يبلوک از بلوكها 5 انيارر و ب تيدر ارتباط با موجود: ها نشان داد يافته

4xx،5xx  ،7xx مرتبط را دارند  يها نهيشيپ نيروابط ب يبرقرار ييهستند كه توانا يا عناصر داده يدارا. 

 .نشاندهنده رابطه كل و جزء در سطح ارر است 2در بلوک   "فروست"با نام  225 لديف

مربوط به  يها ادداشتي، (11 )مربوط به فروست يها ادداشتياز جمله  ياصل لديف 4با  ها ادداشتيمربوط به    بلوک

مربوط به  يها ادداشتيو ( 28 )و منلبع ارر ها دهيچك ها، هيمربوط به نما يها ادداشتي، (88 )يارتباط يلدهايق

 .مرتبط است يها نهيشيپ انيم يروابط كتابشناخت نييدر تب رگذاريتار يها از بلوک( 22 )مندرجات 

 يبه خوب. شود يمحسوب م 28مارک vxxبلوک يا از عناصر داده يكه معادل بخش رانيمارک ا4xxبلوک  يا داده ناصرع

نشاندهنده  "از ارر در قالب هم رسانه يگريد راستيو"با نام  458 لديف. آرار وابسته را دارد انيارتباط م يبرقرار تيقابل

در  ينشاندهنده رابطه اشتياق( 454) "ترجمه از"و (  45) "ترجمه" ونچ ييلدهايو  ف انيدر سطح ب يرابطه اشتياق

است،  و  انيب ايدر سطح ارر  يفينشاندهنده رابطه توص( 421)  "ارر نيد شده" لديف  باشد، يم انيب ايسطح ارر 

 يهالدينشاندهنده رابطه كل و جزء در سطح ارر و ف( 488)"يفروست فرع"، (481) "يفروست اصل"چون  ييلدهايف

....( مياله، فصل، و) "لتحلي–قطعه" ،( 46...( )شمارهمجلهو) "قطعه"، (462) "مجموعه  ريز"، (468) "مجموعه"

 انيب اينشاندهنده رابطه كل و جزء در سطح ارر ( 412) "شده با يصحاف"، (418) "مجلد نيشده در ا يصحاف"، (464)

در   ينشاندهنده رابطه همراه(  42) "ارر همراه"، (422) "مادر هينشر"، (428) "وستيپ"چون  ييلدهايباشد، ف يم

، (2 4) "شده با نيگزيجا"، (8 4) "از يبخش ي ادامه "، (1 4) "ي ادامه"چون  ييلدهايو در آخر ف انيب ايسطح ارر  

 "از ادغام هشد يكي"، (5 4) "از يادغام شده با بخش"، (4 4) "ادغام شده در"، (  4) "از يشده با بخش نيگزيجا"

 "پس با عنوان نياز ا"، (448) "از يدر بخش افتهيادامه "، (441) "با افتهيادامه "، (2 4) "جدا شده از"، (6 4)

شده به  ميتيس"، (445) "از يجذب شده در بخش"، (444) "جذب شده در"، ( 44)از  يپس بخش ني، از ا(442)

در  ينشاندهنده رابطه توال( 441) "يبه عنوان قبل افتهيرييتغ"، (442) "ديشده با عنوان جد يكي"، (446) "يها عنوان

 . است انيب ايسطح ارر 

عنوان "و  "يعنوان قراداد" يها با نام 518و  511 يلدهايمرتبط،  ف يها مربوط به عنوان xx5در بلوک  نيهمچن

با  گر،يبه عبارت د. سازد يا فراهم ممرتبط ر  يها نهيشيپ انيانواع روابط در م يامكان برقرار "يمشترک قرارداد

نام واحد گرد   يريداد و در ز ونديرا به هم پ( ياز هر نوع)را  گريكديمرتبط با  يها نهيشيپ توان يم لديف نياستفاده از ا

 .آورد

شناسه افزوده نام "، (218) "برابر يمعنو تيمسعول -شناسه افزوده نام شخص"از جمله  يا عنصر داده 6با  7xxبلوک

شناسه "، (288) "برابر يمعنو تيمسئول -شناسه افزوده نام تنالگان"، (212) "درجه دوم يمعنو تيمسئول -شخص

، (228)برابر  يمعنو تيمسئول -افزوده نام خاندان هشناس"، (282) "درجه دوم يمعنو تيمسئول -افزوده نام تنالگان

 تياهم يمرتبط دارا  يها نهيشيپ نيروابط ب جاديدر ا( 222) "درجه دوم يمعنو تيمسئول -دانشناسه افزوده نام خان"

 باشد يم

 3xx ،4xx ،8xxيها شامل بلوک رانيگانه مارک ا ده يبلوک از بلوكها  و مورد  ينينمود ع تيدر ارتباط با موجود

 .مرتبط را دارند  يها نهيشيپ نيروابط ب يبرقرار ييهستند كه توانا يا عناصر داده يدارا
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 يها ادداشتي، (88 )يارتباط يلدهايمربوط به ق يها ادداشتياز جمله  ياصل لديف 5با  ها ادداشتيمربوط به  3xxبلوک

و ( 22 )مربوط به مندرجات  يها ادداشتي( 25 ) ريمربوط به تكث يها ادداشتي، (24 )يمربوط به نسخه اصل

 يها نهيشيپ انيم يروابط كتابشناخت نييدر تب رگذاريارت يها از بلوک( 5  ) ريتكث/ يمربوط به محل اصل يها ادداشتي

 .مرتبط است

نمودها و  انيكه رابطه م ييها داده. شود يشناخته م يارتباط يها داده  به منزله بلوک رانيدر مارک ا 4xxبلوک

 راستيو"، (458) "از ارر در قالب هم رسانه يگريد راستيو":  عبارت است از دهد يمختلف را نشان م يموردها

در  ي، نشاندهنده رابطه اشتياق(456) "ريباز تكث"، (455) "از ريبازتكث"، (452)"رسانه گرياز ارر در قالب د يگريد

 ايدر سطح نمود  يارز كه نشاندهنده رابطه هم( 454) "ترجمه از"و (  45) "ترجمه"چون  ييلدهايو  ف انيسطح ب

 "قطعه"، (462) "مجموعه  ريز"، (468) "مجموعه"، (422) "مادر هينشر"، (428) "وستيپ" يلدهايف  .مورد است

 اي، نشاندهنده رابطه كل و جزء در سطح نمود (464....( )مياله، فصل، و) "لتحلي–قطعه"، ( 46...( )و مجلهشماره )

 .است ينيدر سطح نمود ع  ينشاندهنده رابطه همراه(  42) "ارر همراه"لدي، وف.مورد است

و كل وجزء در سطح نمود  يارز نشاندهنده رابطه هم "يمشخصه منبع قرارداد"با عنوان  8xxدر بلوک  u156$ لديف

 .و مورد است ينيع

 :بحث و نتيجه گيری

آر در .بي.آر.افهاي گروه اول  گانه مارک ايران با انواع روابط بين موجوديت هاي ده اي بلوک با تطبيق كليه عناصر داده

عنصر در مارک  48عنصر در مارک ايران قابليت انطباق با انواع روابط در سطح ارر،  44اي مشخص شد .دي.آر J پيوست

عنصر در مارک ايران قابليت انطباق با انواع روابط در سطح نمود  82ايران قابليت انطباق با انواع روابط در سطح بيان، 

 .ان قابليت انطباق با انواع روابط در سطح مورد را  دارا استعنصر در مارک اير 81عيني و 

 .هاي مطالعات مشابه در داخل و خارج از كشور خواهيم پرداخت هاي پژوهش حاضر با يافته در ادامه به ميايسه يافته

توان به  ميهاي كتابشناختي  هاي گوناگون مارک با الگوي ملزومات كاركردي پيشينه در حوزه مطالعه تطبييي قالب

آر و .يب.آر.اف يو الگوها يا.يد.، آر28مارک ""كه در ارر خود با عنوان . اشاره كرد 2119پژوهش دلسي در سال 

برقرار نمودن روابط و  . پرداخته است RDAهاي  با داده 28اي مارک  به بررسي انطباق عناصر داده  "يد.يا.آر.اف

نتيجه اين . در نرر گرفت. يد.يا.آر.آر و اف.يب.آر.اف يمفهوم يالگوو  28مارک انيم يرا به عنوان واسط يا.يد.آر

 توان يگرفت، م ياز آن خروج ايوارد كرد و  28مارک  تواندر يرا م يا.يد.آر يها كه دادهپژوهش حاكي از آن بود 

كرد، و امكان  رهيداده ذخ گاهيپا  يرا به طور همزمان در  "رابطه -تيموجود" يالگوها زيو ن 28ساختار مارک 

 .كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد .وجود دارد. يد.يا.آر.آر و اف.يب.آر.با اف يكدگذار يها طرح گريد يسازگار

مارک، با  يونيبا  28آر در مارک .يب.آر.اف يالگو يساز ادهيروش پ سهيبه ميا 2188يس و همكاران در سال وناكييپ

در  يا رابطه يلدهايها بر استفاده از ف آن يتمركز اصلو . .ه استو فرمت، پرداختد نيموجود در ا يها توجه به تفاوت

 يكه دارا ييها نهيشيكه پ دادپژوهش نشان  نيا جينتا. آر بود.يب.آر.اف رارر د تيموجود ييشناسا يمارک برا يوني

هستند كه  ييها ها و برداشت قالب، (ها و باز تكثيرها ها، ترجمه مانند ويرايش)مشابه هستند،  يها با داده x45يلدهايف

هاي مرتبط تارير بسزايي  در زمينه شناسايي و بازيابي پيشينه  45xو  فيلدهاي  .ارر واحد باشند  يمتعلق به  توانند يم

 .كه با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد.  دارد
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ايران منابعي كه به طور مشخص به برقراري روابط كتابشناختي در بين موجوديتهاي  هاي پژوهش در در ميان پيشينه

و مياله ( 91 8)، محمدي ( 91 8)، فرد حسيني (91 8)هاي  حجازي پايان نامه. پرداخته اند  FRBRگروه اول 

 .است 2119فتاحي و ارسطوپور در سال

بنابراين، جامعة . شناختي شاهنامه و نهج البالغه پرداخته استپژوهش حجازي به بررسي انواع روابط در دو خانواده كتاب

به دليل تهيه شده در كتابخانه ملي ايران است كه  البالغه هاي كتابشناختي دو ارر شاهنامه و نهج پژوهش شامل پيشينه

گيري  ها نمونه يشينههاي كتابشناختي مربوط به آنها با استفاده از روش تصادفي منرم، در ميان پ فراواني باالي پيشينه

در .ه استالبالغه انتخاب گرديد پيشينه براي نهج 891پيشينه براي شاهنامه و  822پيشينه،  6229كه از  هصورت گرفت

و ( 25 8)، فتاحي (8998)اين پژوهش در مرحله اول براي شناسايي انواع روابط كتابشناختي از مطالعات تيلت 

به دليل ماهيت ) --5و  --4همچنين، در اين پژوهش تمام فيلدهاي بلوكهاي . استفاده شده است. بي.آر. دستنامه اف

با توجه به بررسيهاي صورت گرفته بر روي ماهيت ) -- د بلوک فيل 4 فيلد از  81و ( مارک اي آنها در فرمت يوني رابطه

اييوني مارک  هبه انطباق فيلدهاي رابطو سپس . ه استاي در نرر گرفته شد به عنوان فيلدهاي رابطه( هر ي  از فيلدها

 . است پرداخته. آر.بي.آر.بنديهاي تيلت، اسميراگليا، و اف با طبيه

آن  نرويانجام گرفته است از ا رانيا يدر اپ  كتابخانه مل يبوستان سعد يها نهيشيبر اساس پ ينيپژوهش فرد حس

 يلدهايشده  و با ف ييشده وجود دارد شناسا يگردآور يها نهيشيكه در پ   RDAروابط  در  يها دسته از انواع و گونه

( رانيبر استاندارد مارک ا يمبتن ،ينرم افزار كتابخانه مل) ادر نرم افزار رس يبوستان سعد يها نهيشيپر شده  در پ

و در  يمفهوم يكه در الگو يروابط يتمام يمارک برا يلدهايگرفت، ف جهينت يبررس نيو طبق ا. دهداده ش قيتطب

كه با نتايج پژوهش حاضر و پژوهش حجازي  .ندارد يشده اند معادل مشخص فيمنبع تعر يو دسترس فيقواعد توص

 يمارك يها نهيشيشود و از پ نيتدوFRBRيمفهوم يبر اساس الگو ياگر نرم افزار مغايرت دارد همچنين نتيجه گرفت

روابط قابل انتيال  نيا رد،يوجود دارد، انتيال داده صورت بگ يكتابخانه مل يكتابشناخت گاهيكه در حال حاضر در پا

هاي  در پيشينه 4XXاي بلوک  اي مورد نياز به خصوص فيلدهاي رابطه زيرا ميزان استفاده از فيلدهاي رابطه .ستين

 .كتابشناختي تهيه شده در كتابخانه ملي ايران پايين و در موارد محدودي از آنها استفاده شده است

وي نتيجه . ابع پزشكي پرداخته است در پژوهش خود  به بررسي رابطه ارر با ارر بر روي من 91 8محمدي در سال 

زيرا اين  .درمنابع پزشكي بسياركم است. آر.بي.آر.هاي اف گرفت كه ميزان روابط كتابشناختي ارربه ا رر،به عنوان پايه

رابطه شامل مواردي همچون گزيده، چكيده، كشف اللغات، توصيف و غيره است و نمي توان وجود درصد بااليي از آنها 

 .منابع پزشكي انترار داشترا در ميان 

هاي  بندي انواع موجوديت و روابط موجود در پيشينه در پژوهشي به طبيه 2119ارسطوپور و فتاحي در سال 

هايي از دو ارر شاهنامه و قرآن، به دليل خانواده  براي انجام اين پژوهش، نمونه. كتابشناختي فارسي پرداختند

نتيجه نهايي اين پژوهش كه با پژوهش حاضر نيز . ورد بررسي قرار گرفتها انتخاب شد و م كتابشناختي وسيع آن

اند، به بازسازي  هاي مختلف كه براي آرار مرتبط به كار رفته همخواني دارد اين است كه شناسايي و هنجارسازي عنوان

ها به اين  در پايان آن .هايي كارآتر و نمايش آرار مرتبط كم  خواهد كرد هاي قراردادي براي رسيدن به مجموعه عنوان

هاي مختلف آن پراكنده هستند و نياز به  هاي كتابشناختي در بخش كنند كه روابط موجود در پيشينه نكته اشاره مي

به نرر نگارندگان استفاده از فيلد عنوان . ها را هنجارسازي كند؛ فيلدي كه در گردآوري توانا باشد ابزاري است كه آن
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آنان همچنين بازسازي برخي از فيلدهاي مارک را براي . ر مرتبط با يكديگر را به هم پيوند دهدتواند آرا قراردادي مي

 .دهند هاي ذخيره و بازيابي پيشنهاد مي كارآيي هر چه بهتر فهرست

براي نمايش انواع روابط كتابشناختي،حداقل ي  فيلد  دهد هاي مشابه نشان مي هاي اين پژوهش و پژوهش يافته

مارک ايران با عناوين روابط  4xxاي بلوک  و در نهايت عناصر داده. مارک وجود دارد ر فرمت يونياي د رابطه

توان تا حد  اي اين بلوک مي آر تا حد بسيار زيادي منطبق است و با استفاده از فيلدهاي رابطه.بي.آر.كتابشناختي در اف

 .زيادي روابط موجود ميان آرار وابسته را نمايش داد
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Abstract 

Background: Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) is a conceptual 

entity–relationship model developed by the International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) and is from a user’s perspective and based on his 

needs. Relation types between entities are mentioned in the FRBR pattern but the 

elements that link related resources and make relationships are not identified. 

Therefore, this study determines relationship-making elements in IRANMARC based on 

relationships present in the first group entities of Functional Requirements of 

Bibliographic Records pattern. 

Methods:  This study is a comparative research in an analytical perspective and is 

conducted based on library studies. All relation types present in FRBR first group 

entities are extracted and translated from FRBR manual, part 5 and RDA, J addition. 

Then they were matched with data elements of IRANMARC through four methods of 

identifiers, documented access points, structured and unstructured descriptions and 

the results are represented in tables. 

Result: by matching all the data elements of IRANMARC 10 blocks with the relation 

types between FRBR first group entities in RDA, J addition, it was clear that 44 element 

in IRANMARC are match able with relation types in the level of work, 41 element in 

IRANMARC are match able with relation types in the level of expression, 17 elements 

are match able with relation types in the level of manifestation, and 10 elements are 

match able with relation types in the level of item. 

Conclusion: Our findings show that there is at least one relational field in UNIMARC 

format for representing various bibliographic relation types. Data elements of 

IRANMARC 4xx block are to a great extent matched with bibliographic relationship 

titles in FRBR, and present relations between related works can be represented by 

these relational fields. 

Keyword: Functional Requirements for Bibliographic Records, IRAN MARC,  

bibliographic Relationships, Resource Description and Access (RDA) 
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